














 

 

 

 
 
 

   
 
 

 شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.  

 وشركاتها التابعة 
 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة  المعلومات  

 )غير مدققة( 
   2022 سبتمبر  30



1

112,580109,293

108,68736,09835,169

35,015

2

54,396



2

RSM





 شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  اء  تشكل جز 17إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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  المرحلي المكثف المجمعبيان الدخل 

   )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

  
 أشهر المنتهية في   الثالثة

  سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  التسعة 

 سبتمبر  30

  
2022 

 ألف 
2021 
  ألف 

2022 
 ألف 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  ات إيضاح 
       

       العمليات المستمرة  

 344,661 526,855  124,487 256,320 8 عقود مع العمالء المن اإليرادات 

 (163,093) (242,134)  (60,141) (110,789)  تكلفة اإليرادات  
  

──────── ────────  ──────── ──────── 

 181,568 284,721  64,346 145,531  صافي اإليرادات  

 (36,987) (50,927)  (11,811) (26,689)  مصروفات عمومية وإدارية

 (56,984) (112,823)  (20,238) (71,223)  رواتب ومزايا موظفين

     - (4,860)      - (4,860)  شركات تابعة  اقتناء نتيجةتكاليف معامالت 

 1,881 (1,725)  943 1,250  حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة  
إعادة تقييم موجودات مالية مدرجة بالقيمة   خسارة

 (10,665) (5,410)  (4,194) (582)  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

     - 4,774      -     -  إيرادات توزيعات أرباح  

 8,644 3,016  62 2,417  إيرادات متنوعة 
  

──────── ────────  ──────── ──────── 
 الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  

 87,457 116,766  29,108 45,844  مجلس اإلدارة  واإلطفاء ومكافأة أعضاء  
 (24,142) (31,338)  (8,312) (15,048)  استهالك 
 (3,607) (3,476)  (1,185) (1,141)  إطفاء 

 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

مجلس   الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء الربح قبل  
 59,708 81,952  19,611 29,655  اإلدارة 

 310 521  102 254  إيرادات فوائد 

 (14,864) (20,298)  (5,123) (8,800)  تكاليف تمويل 
  

──────── ────────  ──────── ──────── 
 45,154 62,175  14,590 21,109  مجلس اإلدارة   الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء

 (5,901) (7,056)  (2,090) (3,394) 9 الضرائب  
 (105) (263)  (35) (88)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  

──────── ────────  ──────── ──────── 

 39,148 54,856  12,465 17,627  من العمليات المستمرة   ربح الفترة 
  

════════ ════════  ════════ ════════ 

       العمليات الغير مستمرة  
 953,611     -  918,394     - 16 الربح بعد الضرائب من العمليات الغير مستمرة 

  ──────── ────────  ──────── ──────── 
 992,759 54,856  930,859 17,627  ربح الفترة  

  ════════ ════════  ════════ ════════ 
       الخاص بـ: 

       مساهمي الشركة األم 

 25,281 41,393  8,479 12,573  ربح الفترة من العمليات المستمرة 

 952,791     -  918,382     -  ربح الفترة من العمليات الغير مستمرة 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 
  12,573 926,861  41,393 978,072 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

       مسيطرة  الحصص غير ال

 13,867 13,463  3,986 5,054  ربح الفترة من العمليات المستمرة 

 820     -  12     -  ربح الفترة من العمليات الغير مستمرة 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 
  5,054 3,998  13,463 14,687 
  

──────── ────────  ──────── ──────── 
 992,759 54,856  930,859 17,627  ربح الفترة  

  ════════ ════════  ════════ ════════ 
ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي  

 387.22 16.36  366.95 4.95 10 الشركة األم )فلس( 
  ════════ ════════  ════════ ════════ 

ربحية السهم األساسية والمخففة من العمليات  
 10.01 16.36  3.36 4.95 10 المستمرة الخاصة بمساهمي الشركة األم )فلس(

  

════════ ════════  ════════ ════════ 
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع  الدخلبيان 

 )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
  سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في  تسعة ال
 سبتمبر  30

 

2022 
 ألف 

2021 

  ألف 
2022 

 ألف 
2021 

 ألف 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 992,759 54,856  930,859 17,627 الفترة ربح  

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      األخرى:  اإليرادات الشاملة )الخسائر( 

المجمع في  بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل
      فترات الحقة: 

 (38,682) (163,202)  (23,019) (87,666) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 

 28,053        -  28,053        - فروق ترجمة عمالت أجنبية نتيجة بيع العمليات الغير مستمرة

الشاملة األخرى لشركات زميلة وشركات  اإليرادات حصة في 

 573 1,173  162 354 محاصة 

 2,651 590  (2,557) 5,766  من تغطية صافي استثمارات (خسارةالربح )ال

 6,322 21,743  3,252 7,024 من تغطية تدفقات نقدية الربح 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

يتم أو قد  )الخسائر( اإليرادات الشاملة األخرى التي صافي 

 (1,083) (139,696)  5,891 (74,522)   يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة

 

─────── ───────  ────── ─────── 
      

      بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع:

مدرجة بالقيمة  لموجودات مالية التغيرات في القيمة العادلة 

 (45,078) (512,465)  (46,839) (57,483) العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 2,517        -  2,517        - برامج المزايا المحددة ربح إعادة قياس 

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها  الخسائر صافي 

 (42,561) (512,465)  (44,322) (57,483) إلى بيان الدخل المجمع  

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 (43,644) (652,161)  (38,431) (132,005) الخسائر الشاملة األخرى  إجمالي  

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 949,115 (597,305)  892,428 (114,378) للفترة )الخسائر( اإليرادات الشاملة إجمالي  

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      الخاص بـ: 

 935,601 (611,233)  889,046 (119,623) مساهمي الشركة األم

 13,514 13,928  3,382 5,245 مسيطرة الحصص غير ال

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (114,378) 892,428  (597,305) 949,115 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع  
 )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30في  المنتهية للفترة

  
 المنتهية   أشهر  تسعةال

 سبتمبر  30في 
  2022 2021 

 إيضاح  
 ألف  

   دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي
    أنشطة التشغيل 

 45,154 62,175  من العمليات المستمرة   الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 973,695     - 16 الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من العمليات الغير مستمرة  

  ───────── ───────── 
 الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 
62,175 1,018,849 

 : لـ تعديالت
 

  
 للمدينين التجاريين   خسائر االئتمان المتوقعة  

 
(3,690) 1,008 

   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

5,095 8,396 
 ربح ترجمة عمالت أجنبية 

 
(2,182) (1,231) 

 ربح من بيع العمليات الغير مستمرة  
 

-     (904,146) 
 حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة  

 
1,725 (1,881) 

 خسائر إعادة تقييم موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر  
 

5,410 10,665 
 إيرادات توزيعات أرباح   

 
(4,774) -     

 إيرادات متنوعة  
 

(3,016) (8,644) 
 ستخدام  االاستهالك ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حق  

 
31,338 50,949 

 إطفاء  
 

3,476 3,650 
 إيرادات فوائد  

 
(521) (373) 

 تكاليف تمويل  
 

20,298 17,861 
  

───────── ───────── 
   رأس المال العامل   ربح التشغيل قبل التغيرات في

 
115,334 195,103 

 مخزون  
 

(22,279) (2,428) 
   مدينون تجاريون  

 
(15,503) (78,822) 

 موجودات متداولة أخرى  
 

(10,072) (8,136) 
   دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  

 
(12,669) 45,668 

  
───────── ───────── 

  
54,811 151,385 

 ضرائب مدفوعة 
 

(6,404) (13,115) 
 للموظفين مدفوعة مكافأة نهاية الخدمة 

 
(2,199) (11,193) 

   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة 
 

(350) (140) 
  

───────── ───────── 
 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

 
45,858 126,937 

  
───────── ───────── 

 أنشطة االستثمار
   

 صافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 

537 9,383 
   اإليرادات الشاملة األخرى صافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 
(59,934) (12,797) 

 ممتلكات وآالت ومعدات إضافات إلى 
 

(17,052) (28,926) 
  ممتلكات وآالت ومعدات  من بيع المحصل 

 
7,205 1,775 

 (39,314) (17,085)  عالقة  اتف ذاطرأض إلى  وقر
 إضافات إلى موجودات غير ملموسة 

 
-     (5) 

 إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ   
 

(7,398) (6,343) 
 إضافات إلى عقارات استثمارية  

 
(9,840) (10,636) 

 توزيعات أرباح مستلمة  
 

6,446 1,046 
 اقتناء حصة إضافية في شركة تابعة  

 
-     (117) 

 احيازته  اقتناء شركات تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم 
 

(182,108) (565) 
 تدفقات نقدية صادرة نتيجة بيع العمليات الغير مستمرة 

 
-       (95,128) 

 إيرادات فوائد مستلمة 
 

2,450 352 
 أشهر   ثالثة صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن 

 
18,054 (10) 

  
───────── ───────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار 
 

(258,725) (181,285) 
  

───────── ───────── 
 أنشطة التمويل 

 
  

 صافي الحركة في قروض تحمل فائدة  
 

349,181 48,574 
 سداد التزامات تأجير 

 
(21,136) (32,610) 

 أسهم خزينة  متحصالت من بيع 
 

21,081 -       
 تكلفة تمويل مدفوعة  

 
(15,356) (13,303) 

 توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم  
 

(41,546) (18,914) 
 مسيطرة ال حصص غير  لمدفوعة ل توزيعات أرباح 

 
(14,972) (9,970) 

  
───────── ───────── 

 أنشطة التمويل  )المستخدمة في(  من  الناتجة   صافي التدفقات النقدية
 

277,252 (26,223) 
 صافي فروق ترجمة عمالت أجنبية  

 
(219) (871) 

  
───────── ───────── 

 والنقد المعادل في النقد  ( النقصالزيادة )صافي 
 

64,166 (81,442) 
 يناير  1النقد والنقد المعادل في 

 
74,036 168,896 

  
───────── ───────── 

 87,454 138,202 6  سبتمبر  30النقد والنقد المعادل في 
  ═════════ ═════════ 
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